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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการจัดทําคูมือ
ปจจุบัน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALSIT เวอรช่ัน
4.0.0.008 มาใชเพื่อการบริหารจัดการงานหองสมุด ซึ่งประกอบดวยสวนงานตาง ๆ ดังนี้คือ
1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module)
2. งานจัดทํารายการสืบคน (Cataloging Module) หรือการบันทึกรายการบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. งานบริการยืม-คืน (Circulation Module)
4. งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง (Serials Control Module)
5. งานการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผายเว็บ (Web Opac)
6. งานผูดูแลระบบ (System Adminisrator Module)
สําหรับคูมือเลมนี้จะกลาวถึงในสวนของการจัดหาทรัพยากรสารเทศ (Acquisition Module)
และการบันทึกรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารในสวนของ (Cataloging Module)
ในสวนของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module) ประกอบดวยฟงกชัน
การทํางานหลักดังนี้
1) เชื่อมโยงขอมูลการจัดหา (Acquisition Module) ไปยัง Cataloging Module ไดทันที
2) รูปแบบการปอนขอมูลบรรณานุกรมอิงมาตรฐาน MARC 21
3) สามารถสรางรายงาน ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ไดจากระบบ
4) มีฟงกชันการจัดการทรัพยากรไดแก Request, Claim, Cancel
5) มีรายงานเดือนถึงกําหนดรับตัวเลมทรัพยากร
6) จัดสรรแหลงเงินและรายงานสถานะทางการเงินของแตละหนวยงานได
7) รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ
สํ า หรั บ คู มือเล มนี้ จะกล าวถึ งในสว น ส ว นงานจัด หาทรั พยากรสารสนเทศ (Acquisition
Module) ของข อมู ล ร า นค า (Vendor) ซึ่งจะมี ร ายละเอีย ดประกอบดว ย รหัส รานคา ชื่อที่เปน
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร ภาษี รายละอียดการจัดสงตัวเลมของ
วารสารสามารถเลือกไดตามแตละประเภทของตัวเลมวารสาร ซึ่งขอมูลตาง ๆ ที่กลาวมานี้จะเปนชอง
ตารางเปนฟอรมใหผูปฏิบัติงานทําการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนําไปใชรวมกับ
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Cataloging Module และ Serials Control Module ซึ่งฟงกชันตางๆ ที่นอกเหนือจากขอมูล ของ
รานคา ซึ่งสํานักหอสมุดไมมีนโยบายในการใชงาน
วารสารจัดเปนทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนึ่งที่นับไดวามีความสําคัญและความจําเปน
สําหรับผูใชบริการอยางมาก วารสารเปนสิ่งพิมพท่ีใหขอมูล ใหความรูทางวิชาการที่หลากหลาย มี
ความทันสมัยและทันตอเหตุการณ ซึ่งประกอบดวยงานเขียนและงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย
ประเภทตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ คํานึงถึงความสําคัญ
และความจํ า เป น ของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ป ระเภทนี้ จึ ง ได มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด หาวารสารทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เพื่อใหบริการแกผูใชบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสนับสนุนงานวิจัย
จากเหตุ ผ ลดั งกลา ว ผู เ ขี ย น จึงเห็น ถึงความสําคัญ ของการจัดทําคูมือปฏิบัติงานการการ
จั ด การข อมู ล ผู ขายหรื อข อมู ล สํ า นั กพิมพล ะการสรางรายการบรรณานุ กรมทะเบีย นวารสารของ
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน และจะสงผลตอผูใช บริการใหเ กิด ความสะดวกสบายในการเข าถึ งทรัพ ยากร
สารสนเทศมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
1. เพื่อรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานในสวนของขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ และการ
สรางรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารในระบบหองสมุดอัตโนมัติ (ALIST)
2. เพื่ อเป น คู มื อในการปฏิบั ติงานของบรรณารัก ษ นักเอกสารสนเทศ และผูป ฏิบัติง าน
หองสมุด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
3. เพื่อเปนคูมือในการฝกงานใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มาฝกงานในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแมโจ
4. เพื่อเผยแพรความรูดานงานวารสารใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวารสารแกหองสมุด
อื่นๆ เพื่อใชประโยชน
ขอบเขตของคูมือ
คูมือปฏิบัติงานเลมนี้ประกอบดวยโปรแกรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition
Module) ซึ่งจะเนนในการปฏิบัติงานในสวนของขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) และ
โปรแกรมสวนงานจัดทํารายการสืบคน (Cataloging Module) หรือการสรางรายการบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศ เทานั้น
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถใช เ ป น คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ บรรณารั ก ษ นั ก เอกสารสนเทศ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
หองสมุด ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
2. สามารถใชเปนคูมือในการฝกงานใหแกนักศึกษาฝกงานจากสถาบันตางๆ ที่มาฝกงานที่
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
3. สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานวารสารของบรรณารักษ นักเอก-สารสนเทศ และ
ผูปฏิบัติงานหองสมุดของสถาบันอื่นๆ ที่สนใจ
นิยามศัพทที่ใชในคูมือ
วารสาร หมายถึง วารสารทางวิชาการ สารคดีและนิตยสาร ที่ใหบริการในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจัดใหบริการแกผูใชทั้งชั้นเปดและชั้นปด
งานทะเบียนวารสาร หมายถึง การดําเนินงานที่สําคัญ 3 ประการคือ 1) การลงทะเบี ยน
วารสาร 2) การทวงวารสาร 3) การเย็บเลมวารสารในสวนการบันทึกขอมูลการเย็บเลม ซึ่งงานทั้ง 3
ประการเปนภาระงานที่ปฏิบัติจริงในบริบทของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบการทํางานของหองสมุดโดยใชคอมพิวเตอรชวยใน
การทํ า งานของฝ า ยต า ง ๆ ในห อ งสมุ ด ที่ ทํ า งานเชื่ อ มต อ ประสานกั น อย า งต อ เนื่ อ งโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับงานหองสมุดแบบบูรณาการจะประกอบดวยโปรแกรมยอม (Module) ที่สําคัญ
คือ งานจัดซื้อ (Acquisition Module) งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module)
งานยืมคืน (Circulation Module) งานควบคุมวารสาร (Serial Control Module) และงานสืบคน
(WebiPac)
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST หมายถึง ระบบการทํางานของหองสมุดที่ใช
คอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานของแตละงาน ที่มีลักษณะผสมผสานและเชื่อมโยงกันไดแก งาน
จัดหา งานวิเคราะหหมวดหมู งานบริการยืม-คืน งานสืบคนขอมูล และการควบคุมวารสาร
โปรแกรมงานควบคุมวารสาร (Serials Control Module) หมายถึง โปรแกรมชุดสําหรับ
การลงทะเบีย นวารสารทั้ งวารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ วารสารที่จัดซื้อและวารสาร
บริจาค การทวงวารสาร การบันทึกการเย็บเลมวารสาร เปนตน
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โปรแกรมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) หมายถึง โปรแกรม
ชุดการทํางานฐานขอมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรทุกประเภทของหองสมุด ซึ่งประกอบดวยการ
บันทึก การแกไข การรายงานและการควบคุมเอกสารของหองสมุด
โปรแกรมงานจัดซื้อ (Acquisitions Module) หมายถึง โปรแกรมชุมควบคุมการสั่งซื้อ
การทวง การควบคุมงบประมาณการจัดซื้อและการรายงานผลตางๆ (สํานักหอสมุดดําเนินการจัดการ
เกี่ยวกับขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) เพียงเมนูเดียว
โปรแกรมการสืบคนสารสนเทศ (Searching Module) หมายถึง โปรแกรมยอยของระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อการคนหาขอมูลที่จัดเก็บไวในฐานขอมูล สะดวกตอการสืบคนผาน
URL ของสํานักหอสมุด ซึ่งโปรแกรมการสืบคนสารสนเทศมี 2 ลักษณะคือ 1 การสืบคนสารสนเทศ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (Searching using Staff Pac) และ 2) โปรแกรมการสืบคนสารสนเทศ
สําหรับผูใชบริการ (Web iPac)
โปรแกรมการสืบคนสารสนเทศสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (Searching using Staff
Pac) หมายถึง โปรแกรมที่ชวยงานของบุคลากรในการคนหาและดึงขอมูลจากระบบหองสมุดมาใช
รวมกันของโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรมการจัดซื้อ
โปรแกรมงานควบคุมวารสารโดยจะมีทางเลือการการทํางานที่หลากหลายถาผูใชบริการทั่วไป เปนตน
โปรแกรมการสืบคนสารสนเทศสําหรับผูใชบริการ (Web iPac) หมายถึงการสืบคนขอมูล
จาก ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเปนขอมูล รายการบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดที่จัดทําขึ้น
เปนเครื่องมือชวยการสืบคนชี้แหลงทรัพยากรสารสนเทศที่ประกอบดวย หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ
งานวิจัย ฯลฯ มีความสะดวกรวดเร็วในการสืบคน สามารถสืบคนไดตลอดเวลา บนระบบอินเตอรเน็ต
โดยสืบคนไดจากชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง คําสําคัญ เลขเรียกหนังสือ เปนตน
การสรางขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) หมายถึง การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
สํานักพิมพประกอบดวยชื่อสํานักพิมพ สถานที่ตั้งของสํานักพิมพ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร อีเมล
ชื่อผูที่สามารถติดตอได หรือกองบรรณาธิการ

บทที่ 2
ประวัติความเปนมาและโครงสรางของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ
เมื่อแรกกอตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรในป พ.ศ. 2518 หองสมุดเปนหนวยงานระดับ
แผนก สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และตอมาไดรับงบประมาณคากอสรางอาคาร
ห องสมุ ดเป น อาคารเอกเทศ 3 ชั้ น เนื้อที่ป ระมาณ 4,000 ตารางเมตร สามารถจุผูใชบ ริก ารได
ประมาณ 500 ที่นั่ง ซี่งเปดใหบริการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ซึ่งมีฐานะเปนกองหองสมุด
สั งกั ด สํ า นั กงานอธิการบดี ตามประกาศราชกิจ จานุเบิกษา เลมที่ 103 ตอนที่ 109 เมื่อวัน ที่ 26
มิถุนายน พ.ศ. 2529 และในปงบประมาณ 2550 ไดรับงบประมาณในการกอสรางจํานวน 55 ลาน
บาท เพื่อตอเติมอาคารโดยมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้นอีก 6,130 ตารางเมตร
สํานักหอสมุดไดรับการจัดตั้งเปนสวนงานภายใน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามประกาศสภา
มหาวิ ทยาลั ย แม โ จ เรื่ อง การจั ดตั้งสว นงานภายใน (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วัน ที่ 9
กันยายน พ.ศ. 2552 และมีการแบงงานภายในสํานักหอสมุดดังนี้ 1) กลุมภารกิจบริหารและธุรการ 2)
กลุมภารกิจระบบและขายงานสารสนเทศ 3) กลุมภารกิจบริการสารนิเทศ 4) กลุมภารกิจจดหมาย
เหตุและสารนิเทศทองถิ่น 5) กลุมภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม
โจ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา : เสริมสรางปญญา พัฒนาสูโลกแหงการเรียนรู
วิสัยทัศน : เปน Smart Library และแหลงเรียนรูดานการเกษตรสูนานาชาติ
พันธกิจ :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศใหเปนระบบและมีมาตรฐาน
2. บริการสารสนเทศที่เปนเลิศ
3. พัฒนาหอจดหมายเหตุเกษตรลานนา
4. พัฒนาสํานักหอสมุดใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคของสํานักหอสมุด
1. เปนศูนยกลางการจัดหา และใหบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแมโจ
2. พัฒนาการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศไปยังนักศึกษา คณาจารย ขาราชการภายใน
มหาวิทยาลัยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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3. เพื่อเปนหนวยสนับสนุนใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สามารถใหบริการสารสนเทศแก
ประชาชน
4. สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในดานการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
5. สนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
6. พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล
7. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ไดแบงงานและหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏใน
โครงสรางคือ 1) กลุมภารกิจบริหารและธุรการ 2) กลุมภารกิจระบบและขายงานสารนิเทศ 3) กลุม
ภารกิจบริการสารนิเทศ 4) กลุมภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศทองถิ่น 5) กลุมภารกิจเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยแตละภารกิจมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
กลุมภารกิจบริหารและธุรการ
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบและกํากับดูแล ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการปฏิบั ติงาน
เกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป ดานงานสารบรรณ ดานการเจาหนาที่ ดานงานคลังและพัสดุ ดานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ และดานนโยบายและแผน โดยมีหนาที่ในการ พิจารณา ศึกษา ทําความเห็น
เสนอแนะหาขอมูล สรุปเหตุผล ใหคําปรึกษาแนะนํา มอบหมายงาน ติดตามและรายงานผล การ
ปฏิบัติ ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพเปนไปตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ดานการสารบรรณ
2. ดานการเจาหนาที่
3. ดานคลังและพัสดุ
4. ดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
5. ดานนโยบายและแผน
กลุมภารกิจระบบและขายงานสารนิเทศ
เปนหนวยงานที่ทําหนาที่รั บผิดชอบงานจัด ซื้ อจัดหาทรั พยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห
ทรั พยากรสารสนเทศ งานอนุ รั กษทรัพยากรสารสนเทศ และงานขายงานและฐานข อมูล โดยมี
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
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1. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. บริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ
3. วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
4. บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
5. ขายงานและฐานขอมูล
กลุมภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศทองถิ่น
กลุมภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศทองถิ่น มีภาระหนาที่และรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแมโจ เปน เอกสารที่แสดงถึงประวัติ และพัฒนาการการ
ดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ และการบริ ห ารจัด การสารนิ เทศท อ งถิ่ น ในดา นการเกษตร
ภาคเหนือตอนบน ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยการแสวงหา อนุรักษ รวบรวม จัดเก็บ
และใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ สารนิเทศมหาวิทยาลัยแมโจ และสารนิเทศการเกษตรภาคเหนือ
และสารนิเทศทองถิ่น ทั้งในรูปแบบของเอกสารตนฉบับและในรูปอิเล็กทรอนิกส โดยมีภาระหนาที่
ความรับผิดชอบดังนี้
1. จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแมโจ
2. สารนิเทศการเกษตรภาคเหนือ
3. เผยแพรและบริการ
39

39

กลุมภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา
เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีหนาที่ผลิตสื่อโสตทัศน เพื่อใชประ
โยชนในการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คัดเลือกและจัดหา
สื่อโสตทัศน นําออกใหบริ การ วีดิทัศนบนระบบเครื อขาย (Video On Demand) บันทึกภาพนิ่ง
บันทึกเสียงประกอบการนําเสนอ บริการโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน ประชุม อบรม สัมมนา
ซอมแซมบํารุงรักษาสื่อโสตทัศนและโสตทัศนูปกรณ ใหคําปรึกษาและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การผลิตสื่อและการใชโสตทัศนูปกรณ โดยมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. บริการสื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. ผลิตสื่อโสตทัศน
3. บริการโสตทัศนูปกรณ
4. อนุรักษสื่อโสตทัศน
5. บริการผลิตสื่อโสตทัศนเพื่อการเรียนการสอน

8
6. บริการมินิโฮมเธียเตอร
7. บริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
8. สงเสริมและแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณ
กลุมภารกิจบริการสารนิเทศ
เปนหนวยงานที่มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการของหองสมุด ทางดาน
การศึกษา คนควา วิจัย ใหแก คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทุกคนในมหาวิ ทยาลั ย
ตลอดจนบุคคลภายนอกผูสนใจทั่วไป โดยการจัดบริการตางๆ เพื่อใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทัน
ตอเหตุการณ สามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง และมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด มุงใหผูใชเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศซึ่งอยูในรูปแบบตางๆ อยางถูกตอง สมบูรณ สะดวก
และรวดเร็วที่สุด โดยมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. บริการการอาน
2. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
3. บริการหนังสือสํารอง
4. บริการจองหนังสือ
5. บริการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan)
6. บริการตอบคําถามและชวยคนควา
7. บริการรวบรวมบรรณานุกรม
8. บริการฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
9. บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน
10. บริการขาวสารทันสมัย
11. บริการยืม-คืน ระหวางหองสมุดรวมกัน (Reciprocal Borrowing)
12. บริการแนะนําและสอนการเขียนบรรณานุกรม
13. บริการชี้แนะแหลงขอมูล
14. บริการตออายุการยืมหนังสือทางเว็บไซต (Renew)
15. บริการวารสาร
16. บริการอื่น ๆ
- บริการถายสําเนาเอกสารภายในหองสมุด
- บริการจัดหาเอกสารสิ่งพิมพตามคําแนะนําของผูใชบริการ
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โครงสรางการแบงสวนราชการสํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
สํานัก
หอสมุด

กลุ่มภารกิจบริหาร
และธุรการ
หนาที่หลัก:
- ดานงานสารบรรณ
- ดานการเจาหนาที่
-ดานคลังและพัสดุ
-ดานอาคารสถานทีแ่ ละ
ยานพาหนะ
-ดานนโยบายและแผน

กลุ่มภารกิจระบบ
และข่ ายงาน
สารนิเทศ
หนาที่หลัก
- จัดซื้อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
-บริจาคและแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศ
-วิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ
-บํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
-ขายงานและฐานขอมูล

กลุ่มภารกิจบริการ
สารนิเทศ

หนาที่หลัก:
-บริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ
-บริการการอาน
-บริการสงเสริมการเรียนรู
และวิจัย
-บริการขาวสารทันสมัย
-บริการวารสาร

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการสํานักหอสมุด
ที่มา: มหาวิทยาลัยแมโจ. สํานักหอสมุด (2553: 18)

กลุ่มภารกิจ
จดหมายเหตุและ
สารนิเทศท้องถิน่
หนาที่หลัก:
- หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยแมโจ
- สารนิเทศการเกษตร
ภาคเหนือ
-เผยแพรและบริการ

กลุ่มภารกิจ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา
หนาที่หลัก:
- บริการสื่อโสตทัศนและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
-ผลิตสื่อโสตทัศน
- บริการโสตทัศนูปกรณ
-อนุรักษสอื่ โสตทัศน
-บริการผลิตสื่อโสตทัศน
เพื่อการเรียนการสอน
-บริการมินโิ ฮมเธียเตอร
-บริการศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง
-สงเสริมและแนะนําการ
ใชโสตทัศนูปกรณ
- บริการสื่อโสตทัศน
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โครงสรางการจัดสรรอัตรากําลังของสํานักหอสมุด

สํ านักหอสมุด
( 44 อัตรา)

กลุ่มภารกิจบริหาร
และธุรการ
- เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป (3 อัตรา)
- นักวิชาการพัสดุ
(1 อัตรา)
- นักวิชาการเงิน
(2 อัตรา)
- ชางเทคนิค (1
อัตรา)
-ผูปฏิบัติงานบริหาร
(1 อัตรา)

กลุ่มภารกิจระบบ
และข่ ายงาน
สารนิเทศ

กลุ่มภารกิจบริการ

- บรรณารักษชํานาญ
การพิเศษ (1 อัตรา)
- บรรณารักษ
( 4 อัตรา)
- นักเอกสารสนเทศ
(1 อัตรา)
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร (1
อัตรา)
-ผูปฏิบัติงานหองสมุด
(1 อัตรา)
-พนักงานเขาและเย็บ
เลม (1 อัตรา)

-บรรณารักษชํานาญ
การพิเศษ (1 อัตรา)
- บรรณารักษ
(4 อัตรา)
-นักเอกสารสนเทศ
ชํานาญการพิพศษ (1)
-นักเอกสารสนเทศ
(5 อัตรา)
-ผูปฏิบัติงานหองสมุด
( 5 อัตรา)

กลุ่มภารกิจ
จดหมายเหตุและ
สารนิเทศท้องถิน่

กลุ่มภารกิจ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา

-บรรณารักษ (2
อัตรา)
-นักเอกสารสนเทศ
(1อัตรา)
-ผูปฏิบัติงานหองสมุด
6 (1 อัตรา)

-- บรรณารักษชาํ นาญ
การพิเศษ 8 (2 อัตรา)
- นักเอกสารสนเทศ
( 1 อัตรา)
-นักวิชาการโสต
(2 อัตรา)

สารนิเทศ

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการจัดสรรอัตรากําลังของสํานักหอสมุด
ที่มา: มหาวิทยาลัยแมโจ. สํานักหอสมุด (2553: 19)
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โครงสรางและภาระงานวารสาร
งานวารสาร มีหนาทีข่ อบเขตภาระงานดังนี้
1. การจัดซื้อจัดหาวารสาร
1.1 การจัดซื้อวารสารภาษาไทยและการจัดซื้อวารสารภาษาตางประเทศ มีการดําเนินการ
คัดเลือก ตรวจสอบวารสารที่จะสั่งซื้อ การติดตอบริษัท/สํานักพิมพ การติดตอขอใบเสนอราคา/ใบสง
ของ การขออนุมัติซื้อ การยืมเงิน การซื้อธนาณัติคาวารสาร การทําหนังสือสงเงิน การทวง
ใบเสร็จรับเงินคาสมาชิกวารสาร
1.2 การจัดหา หรือการขอรับบริจาควารสารไดเปลา มีการจัดทําหนังสือตอบขอบคุณ
และขอรับอภินันทนาการวารสารโดยไมคิดมูลคา
1.3 ทวงวารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สํานักหอสมุดจะทวงวารสารกรณีที่
สมัครสมาชิกวารสารและยังไมไดรับตัวเลมวารสารครบตามจํานวนที่สมัครสมาชิก ซึ่งจะทําการพิมพ
ข อมู ล จากระบบห องสมุ ดอั ตโนมั ติมาเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของการสมัครสมาชิกวา
วารสารที่ไมไดรับไดทําการตออายุสมาชิกโดยจะอางเลขที่หนังสือสงเงินคาสมัครสมาชิกวารสารและ
อางเลขที่เลมที่ของใบเสร็จรับเงิน ในการทําทวงวารสารภาษาไทย สําหรับวารสารภาษาตางประเทศ
จะทวงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานสํานักพิมพที่เปนตัวแทนจําหนวย
2. การลงทะเบียนวารสาร การลงทะเบียนวารสารในโปรแกรมควบคุมวารสาร (Serial
Control Module) ประกอบดวยการสรางและแกไขระเบียนบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร การสราง
และแกไขขอมูลสํานักพิมพ การสรางและแกไขขอมูลการคาดการณการไดรับวารสาร การลงทะเบียน
วารสาร การพิมพขอมูลการทวงวารสารจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3. การบริการวารสารเย็บเลม การรวบรวมและจัดทํารายชื่อวารสารเย็บเลม การจัดส ง
วารสารเพื่อเย็บเลม การเย็บเลมวารสารและซอมวารสารที่ชํารุด การเย็บเลมราชกิจจานุเบกษา การ
บันทึกขอมูลวารสารเย็บเลมในระบบควบคุมงานวารสาร (Serial Control Module)
4. การวิเคราะหดรรชนีวารสาร เปนการวิเคราะหบทความวารสารภาษาไทย และทําการ
บั น ทึ ก และแก ไ ขรายการระเบี ย นบรรณานุ ก รมดรรชนีว ารสารในโปรแกรมวิ เ คราะห ท รั พ ยากร
สารสนเทศ (Cataloging Module) เพื่อใหสามารถสืบคนไดทาง WebiPac
5. การบริการวารสาร บริการจัดชั้นวารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศทั้งวารสารฉบับ
ปจจุบัน ฉบับลวงเวลา ฉบับเย็บเลม บริการยืมวารสารลวงเวลา บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา การจัดชั้นการปรับปรุงและขยายชั้นวารสาร บริการจุลสาร บริการหนังสือพิมพ ฉบับปจจุบัน
และฉบับลวงเวลา (ยอนหลัง2 เดือน) และเก็บรวบรวมสถิติตางๆ
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ภาระดานงานวารสารของกลุมภารกิจบริการสารนิเทศ

ภาระงานด้ านวารสาร

การจัดซื้อจัดหา

การลงทะเบียน

การบริ การวารสาร

การวิเคราะห์ดชั นี

วารสาร

วารสาร

เย็บเล่ม

วารสาร

--จัดซื้อวารสาร
ภาษาไทย/จัดซื้อ
วารสารภาษา
ตางประเทศ*
--ทวงใบเสร็จรับเงิน
คาสมาชิกวารสาร*
--ขอรับบริจาควารสาร
ภาษาไทย/วารสาร
ตางประเทศ
--ทวงวารสาร
ภาษาไทย*
--ทวงวารสารภาษา
ตางประเทศ

-- สราง/แกไขระเบียน
บรรณานุกรม
ทะเบียนวารสาร*
--สราง/แกไข
ขอมูล Vendor*
--สราง/แกไข
Copy Record*
--การสราง/แกไข
Prediction*
--ลงทะเบียน
วารสารภาษาไทย
และวารสารภาษา
ตางประเทศ*
--พิมพขอมูลทวง
วารสารจากระบบ
หองสมุดอัตโนมัต*ิ
--บันทึกขอมูล
Summary of
Holdings*

--ตรวจสอบวารสาร
ฉบับครบป**
--รวบรวมจัดเรียง
วารสาร**
--เย็บเลม(ดําเนิน
การเย็บเลมเอง)
--จัดสงรานเย็บเลม
(จาง เหมาเย็บเลม)
--เย็บเลมราชกิจจา
นุเบกษา(ดําเนินการ
เย็บเลมเอง)
--บันทึกการเย็บ
เลมในระบบ
หองสมุดอัตโนมัต*ิ

-วิเคราะหดรรชนี
บทความวารสาร
ภาษาไทย**
--บันทึก/แกไข
รายการ บรรณานุกรมบทความ
ดรรชนีวารสาร
ภาษาไทย

*ภาระงานที่ผูจัดทําคูมือปฏิบัติ
** ภาระงานที่ผูจัดทําคูมือปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่น
แผนภูมิที่ 3 ภาระงานดานวารสารของกลุมภารกิจบริการสารนิเทศ

การบริการวารสาร

--จัดชั้นวารสาร
ภาษาไทยและ
ตางประเทศ
--บริการวารสาร
ฉบับปจจุบันทั้ง
ภาษาไทย/
ภาษาตางประเทศ
--บริการวารสาร
ลวงเวลา
(ภาษาไทย
และภาษา
ตางประเทศ
--เผยแพรเอกสาร
และ ขาวสาร**
--บริการจุลสาร**
--บริการหนังสือ
หนังสือพิมพ
ฉบับปจจุบัน
--บริการหนังสือ
พิมพลวงเวลา
--บริการตอบคําถาม
และชวยคนควา**
--งานสถิต*ิ
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วัตถุประสงคงานบริการวารสาร
1. เพื่อสนับสนุนความเปนเลิศทางวิชาการ และการวิจัย ของมหาวิทยาลัยแมโจ
2. เพื่อสนับสนุนบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
3. เพื่อสนองภารกิจหลักอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ
4. เพื่อความรวมมือในการใหบริการระหวางหองสมุดตาง ๆ
นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค โ ดยทั่ ว ไปของห อ งสมุ ด ตามหลั ก วิ ช าการทางด า น
บรรณารักษ และสารนิ เทศศาสตร ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูใช บริ การไดรับ ทราบขอมูล ขาวสาร
สารสนเทศที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
จากโครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก หอสมุ ด มี ก ารแบ ง งานออกเป น กลุ ม ภารกิจ
ออกเปน 5 กลุมภารกิจ ซึ่งงานดานวารสารเปนภาระงานยอยของกลุมภารกิจบริการสารนิเทศ การ
ดําเนินงานดานวารสาร โดยในทางปฏิบัติในสํานักหอสมุดนั้น ดําเนินงานครบทุกดานของวารสาร ซึ่งมี
บุคลากรที่รับผิดชอบงานวารสารประกอบดวย (มกราคม 2561)
1. บรรณารักษจํานวน 1 อัตรา ไดแก
นางสาวน้ําใจ จุลพุปสาสน
2. นักเอกสารสนเทศ จํานวน 3 อัตรา ไดแก
นางจิณาภา ใครมา*
นางพอตา สุวรรณหลอ
นายอภิสิทธิ์ พระมาลา
3. ผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 อัตรา ไดแก
นายมนตรี มณีนพรัตน
หมายเหตุ *บุคลากรผูทํา คูมือปฏิบัติงาน “เรื่องคูมอื การปฏิบัติงานการบันทึกรายการบรรณานุกรม
ทะเบียนวารสารและการสรางขอมูลรานในระบบ ALIST”
ซึ่งในการปฏิบัติงานในปจจุบัน (พ.ศ. 2561) บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด าน
วารสารดํารงตําแหนงนักเอกสารสนเทศชํานาญการพิเศษ ผูจัดทําคูมือมีภาระงานดังนี้
1. การจัดซื้อจัดหาวารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2. การลงทะเบียนวารสาร
-การบันทึกรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
- การสรางขอมูลสํานักพิมพ รานคา ตัวแทนจําหนวยวารสาร
3. การบริการวารสารเพื่อการอานและศึกษาคนควา
4. การวิเคราะหดรรชนีวารสาร
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จากภาระงานดังกลาวขางตนจะเห็นภาระงานดานวารสารครอบคลุมงานวิชาการบรรณารักษ
ศาสตร ทั้งดาน การจัดซื้อจัดหา การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
และการบริการทรัพยากรสารสนเทศ แตปจจุบัน โดยโครงสรางองคกรไมมีโครงสรางสายงานวารสาร
โดยตรง แตไดจัดเปนงานที่มีลักษณะเปนงานยอยๆ กระจายไปตามสายงานตางๆ คือ
งานจัดซื้อวารสาร การขอบริจาคและแลกเปลี่ยน และงานลงทะเบียนวารสาร การวิเคราะห
ดรรชนีวารสาร การบันทึกบรรณานุกรมดรรชนีวารสาร การบันทึกรายการบรรณานุกรมทะเบียน
วารสาร การสรางขอมูลสํานักพิมพ รานคา ตัวแทนจําหนวย วารสาร การทวงวารสาร การเย็บเลม
และซอมแซมวารสาร อยูในภาระหนาที่ของสายงานของกลุมภารกิจระบบและขายงานสารนิเทศ
งานดานการบริการวารสารเพื่อการอานและศึกษาคนควา หนังสือพิมพ อยูในสายงานของ
กลุมภารกิจบริการสารนิเทศ เปนตน

บทที่ 3
ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับวารสาร
ในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ และผูปฏิบัติงานหองสมุด ที่ดําเนินงาน
เกี่ ย วกั บ วารสารนั้ น จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งทราบความรู ข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วารสารคื อ
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภท สวนประกอบ การกําหนดออกของวารสาร การจัดซื้อ
จัดหาวารสาร มีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของวารสาร
วารสาร (Periodical) ตามความหมายวิทยานุกรมบรรณารักษศาสตร (จารุวรรณ สินธุโสภณ,
2521: 90-91) ให ความหมายวารสารคือ สิ่งพิมพป ระเภทหนึ่ง มีกําหนดการพิมพที่แนน อนหรือ
คอนขางแนนอน วารสารชื่อหนึ่งจะมีลักษณะรูปเลมภายนอกเหมือนกันทุกฉบับ มีเลขกํากับฉบับ ระบุ
ใหทราบวันเดือนปที่ออก และทราบลําดับของแตละฉบับในชุด ไมกําหนดลวงหนาวาจะเลิกกิจการ
เมื่อใด ประกอบดวยบทความหลายบทความในแตละฉบับ ถาเปนวารสารทั่วๆ ไปหรือที่เรียกวา
นิตยสาร มีเรื่องในแขนงวิชาตางๆ ทั่วไปเปนลักษณะสารคดีกับนวนิยายหรือเรื่องสั้นลงตอกั นเปน
ตอนๆ วารสารทางวิชาการมีบทความตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาการแขนงนั้นๆ ผูจัดทําวารสารอาจเปน
เอกชน หนวยงานราชการ สถาบันองคการหรื อสมาคม ปกติจะตองระบุวัตถุ ประสงคในการออก
วารสารนั้นๆ ดวย การจําหนวยหรือเผยแพรอาจใชวิธีวางจําหนายเปนฉบับปลีกในทองตลาดหรือใชวิธี
รับเปนสมาชิก หรือรับชําระคาบอกรับลวงหนาและจัดสงใหตามที่อยูของสมาชิก บางฉบับอาจเสนอ
บทความมากกวา 1 ภาษา
วราวุธ ผลานันต (2536: 5) ใหความหมายวา วารสารคือสิ่งพิมพประเภทหนึ่งที่มีกําหนดการ
พิมพอยางตอเนื่องและแนนอนหรือคอยขางแนนอน เชน รายสัปดาห รายทศ รายปกษ รายเดือน ราย
สองเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน รายหกเดือน หรือรายป เปนตน โดยไมมีกําหนดวาจะเลิกพิมพ
เมื่อใด ลักษณะรูปเลมมักจะเหมือนกันทุกฉบับเพื่อใหผูอานสังเกตไดงายแตละฉบับจะมีเลขกํากับ
ไดแก เลขที่ป ฉบับที่และวันเดือนป เลขกํากับนี้จะตอเนื่องสัมพันธกันเปนลําดับไป เนื้อหามีผูเขียน
หลาย ๆ คน เปนเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายๆ วิชา ถาเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องวิชาการจะ
เรี ย กว า วารสารวิ ช าการ (Journal) ถ า เป น เรื่ อ งทั่ ว ๆ ไปหรื อ เรื่ อ งบั น เทิ ง จะเรี ย กว า นิ ต ยสาร
(Magazine) บางฉบั บ อาจเสนอบทความเปน ภาษาตางๆ มากกวาหนึ่งภาษา บางฉบับ อาจเสนอ
บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะทั้งฉบับ เชน เดือนเมษายน เปนเรื่องเกี่ยวกับ
พระบรมราชจักรีวงศทุกบทความ เปนตน ผูจัดทําวารสารอาจเปนเอกชน หนวยราชการ สถาบัน
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องคการ ชมรม หรือสมาคม การเผยแพรอาจใชวิธีจําหนายเปนรายฉบับ ใหผูอานบอกรับเปนสมาชิก
ประจํา หรือแจกฟรี
ความสําคัญและประโยชนของวารสาร
สิ่งพิมพประเภทวารสารนับวามีคุณคาอยางมากตอการศึกษาคนควาของนิสิตนักศึกษา ครู
อาจารยและนักวิจัย คุณคาหรือประโยชนสามารถแยกประเด็นไดดังนี้ (พวา พันธุเมฆา, 2541: 181182)
1. วารสารจัดเสนอเรื่องราวที่เปนเรื่องใหม ๆ ลาสุดที่เกิดขึ้นในโลกใหผูอานไดทราบ อาจเปน
การคนพบทางวิชาการ อาจเปนผลงานวิจัยที่เพิ่งทําเสร็จ ซึ่งความรูเหลานี้ยังมิเคยปรากฏในตําราเลม
ใดมากอน
2. วารสารจะเสนอความเห็น ความรูที่เปนความสนใจทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขา
ใดสาขาหนึ่งในขณะนั้น วารสารตางสาขากันอาจนําเสนอแงมุมเชิงวิชาการที่ตางกัน ทําใหเกิดการ
ระดมความรูที่หลากหลายในเรื่องนั้นๆ การศึกษาเรื่องนั้นๆ ก็กวางขวางเปนประโยชนตอการพัฒนา
สติปญญาของมนุษยชาติตอไป
3. ความรูจากวารสารจะชวยเสริมความรู ขอเท็จจริง ในหนังสือตําราใหทันสมัยยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในสาขาทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต เศรษฐศาสตรและการศึกษา
ประเภทของวารสาร
ประเภทของวารสารมี 4 ประเภทคือ (พวา พันธุเมฆา, 2541: 173-174)
1. วารสารที่ออกโดยสมาคมทางวิชาการหรือหนวยงานราชการ วารสารพวกนี้เนื้อหาสวน
ใหญจะเปนบทความทางวิชาการ บทความงานวิจัย บทความเกี่ยวกับเรื่องใหมในสาขาวิชาที่สมาคม
หรือหนวยงานนั้นเกี่ยวของอยู วารสารพวกนี้ในระยะเริ่มแรกที่ดําเนินการผลิตออกมา จะสงใหสมาชิก
ของสมาคมกับบุคคลอื่นที่สนใจและไดสมัครเขาเปนสมาชิกวารสารเทานั้น จะไมมีการวางจําหนาย
ทั่วไป วารสารชนิดนี้บางชื่อเรื่องมีการขยายตัวในการจําหนวยมาก มีสมาชิกทั้งในและตางประเทศ
บางวารสารมีสมาชิกตางประเทศมากกวาสมาชิกในประเทศก็มี วารสารที่ออกโดยสมาคมทางวิชาการ
ปกติจะมี 2 รูปแบบคือ
1.1 วารสารที่เสนอรายงานความเคลื่อนไหวของสมาคม บันทึกการประชุม อภิปรายตางๆ
ที่สมาคมจัดขึ้น
1.2 วารสารที่ เ สนอบทความทางวิ ช าการ (Articles) บทความที่ เ ป น ผลงานการวิ จั ย
ตลอดจนขาวสารการประชุม กิจกรรมของสมาคม จดหมายจากสมาชิก วารสารพวกนี้จะมี คําว า
Journal
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2. วารสารที่ออกโดยบริษัทเอกชน วารสารในกลุมนี้จัดพิมพจําหนาย เพื่อการคาโดยตรง มี
ทั้งที่เปนวารสารเนนวิชาการ และเนนการบันเทิง สารคดีทั่วไป แตสวนใหญจะเนนในลักษณะหลัง
มากกวา สําหรับชื่อวารสารในกลุมนี้ ถาเปนวารสารทั่วไปก็จะใชคําวา Journal ไปประกอบชื่อ ถา
เปนสารคดี บันเทิง
3. วารสารที่ออกโดยองคกรทางธุรกิจ พาณิชย หรืออุตสาหกรรม วารสารพวกนี้ออกเพื่อเปน
การสื่ อ สารในทางด า นการค า ขององค ก ารนั้ น ๆ เรี ย กเป น ภาษาอั ง กฤษว า House Journal มี 2
ลักษณะคือ
3.1 วารสารภายนอก (External) เป น วารสารที่ อ อกให กั บ พวกลู ก ค า บริ ษั ท ผู ชื้ อ ผู
อุปถัมภ ตางๆ
3.2 วารสารภายใน (Internal) เปนวารสารที่ออกใหอานกันเองในหมูบุคลากรของบริษัท
จะมีเนื้อหาเปนเรื่องนารูทั่วไป ขาวเกี่ยวกับบริษัท นโยบายบริษัท ความเคลื่อนไหวของบริษัท ความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในบริษัทที่สงเรื่องเสนอไปตีพิมพ
4. หนังสือพิมพ (Newspaper) หนังสือพิมพเปนสิ่งพิมพประเภทวารสารอยางหนึ่ง มีลักษณะ
มุงเสนอขาวสารลาสุดในแตละวัน และอาจจะมีการแสดงทัศนะ ความคิดเห็นตอขาวสารที่กําลังเปนที่
สนใจในขณะนั้ น ปกติ แ ล ว หนั ง สื อ พิ ม พ จ ะออกเป น รายวั น (Daily) แต ก็ มี บ างชื่ อ ที่ อ อกเป น ราย
คาบเวลา เชน รายหาวัน รายเจ็ดวัน รายสิบวัน
สวนประกอบของวารสาร
วารสารประกอบดวยสวนตางๆ ที่สําคัญมีดังนี้ (สุเพ็ญ ทาเกิด, 2547: 10-11)
1. ปก วารสารสวนมากจะเปนปกออน วารสารเพื่อการบันทึกจะมีการจัดพิมพหนาปกที่เปน
สีสันสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน แตวารสารวิชาการโดยสวนมากจะจัดพิมพหนาปกเป น
สารบัญแทนรูปภาพ และจะมีรายละเอียดของชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่ วัน เดือน ป ของวาระการออก
ของวารสาร
2. สารบัญ อยูถัดจากหนาปก หรืออยูดานหลังของปกหนา มีลักษณะคลายกับสารบัญของ
หนังสือ จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบทความ เลขหนา และชื่อผูเขียนบทความ ที่มีอยูในวารสาร
ฉบั บ นั้ น นอกจากจะแจ ง ชื่ อ วารสาร ป ที่ ฉบั บ ที่ เดื อ น ป ที่ อ อก เช น เดี ย วกั บ หน า ปกแล ว ยั ง มี
รายละเอียดอื่ นๆ อีกเชน วัตถุประสงคของวารสาร กําหนดการออก อัตราการสมัครเปนสมาชิ ก
สถานที่ติดตอหรือสํานักงาน รายชื่อคณะบรรณาธิการและคณะผูจัดทําเปนตน
3. เนื้อหา มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาตามที่แจงไวในหนาสารบัญ กรณีเปนวารสารเพื่อการ
บันเทิง หรือวารสารทั่วไป เนื้อหามักจะประกอบดวยบทบรรณาธิการ นวนิยายที่เปนเรื่องติดตอกัน
หลายๆ ฉบั บ จนจบเรื่ อง เรื่ องสั้ น สารคดี นิทาน คอลัมนความรูตาง ๆ และสรุป ขาว แตถาเปน
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วารสารวิชาการเนื้อหาจะประกอบดวย ชื่อผูแตงหรือคณะบรรณาธิการ บทความวิชาการในสาขา
ตางๆ ตามวัตถุประสงคของวารสารนั้นๆ และภายในบทความอาจมีเชิงอรรถและบรรณานุกรม หรือ
เอกสารอางอิง ระบุแหลงคนควาอางอิงของบทความวารสารและถาเปนวารสารวิจารณขาว โดยมาก
ก็จะเปนลักษณะของการวิเคราะหขาว เสนอเรื่องราวขาว หรือเปนบทวิจารณ
4. ภาพประกอบ มีความสําคัญตอวารสารหรือนิตยสารมาก โดยเฉพาะวารสารประเภทเสนอ
เรื่องราวก็จะใชภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหา สําหรับภาพประกอบในวารสารมีความสําคัญเพื่อ
ใชเปนภาพประกอบการอธิบายเนื้อหาใหเขาใจมากขึ้นและดึงดูดความสนใจ
5. โฆษณาประชาสัมพันธ วารสารเกือบทุกฉบับจะมีการลงโฆษณาสินคา หรือบริการ ของ
บริษัท หางรานตางๆ แทรกไวในสวนตางๆ ภายในฉบับ รวมทั้งปกหลังดานนอก เพื่อนําคาโฆษณาไป
ชวยเปนคาใชจายในการจัดทําวารสาร ในสวนของวารสารวิชาการมักมีการลงโฆษณานอยกวาวารสาร
ทั่วไปและจะลงโฆษณาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของหรือใหประโยชนตอผูอานในสาขาวิชา นั้น ๆ
กําหนดการออกของวารสาร
วารสารแตละชื่อเรื่องที่ผลิตออกมา ผูจัดทํามักจะตองกํ าหนดก อนวาจะจัด พิ มพเผยแพร
ออกไปเปนรายอะไร จะงดเวนการออกในชวงใด จะคิดคาสมาชิกในการบอกรับวารสารในอัตราใด ถา
จะจําหนวยปลีกจะจําหนายในราคาฉบับละเทาใด
การกําหนดออกวารสารจะมีดังนี้ (พวา พันธุเมฆา, 2541: 175)
1. รายวัน (Daily) เปนการกําหนดออกของหนังสือพิมพ
2. รายสัปดาห (Weekly) กําหนดออกเจ็ดวันตอครั้ง
3. รายปกษ (Fortnight, Bi-Weekly, Semi-monthly) กําหนดออกสิบหาวันครั้ง หรือ สอง
สัปดาหครั้ง
4. รายเดือน (Monthly) กําหนดออกเดือนละครั้ง วารสารบางชื่อเรื่องที่มีกําหนดออกเปน
รายเดือน แตปหนึ่งอาจจะออกไมครบสิบสองฉบับก็ได โดยเฉพาะวารสารที่ออกโดยหนวยงานใน
สถาบันการศึกษา ในชวงปดภาคฤดูรอนจะงดออกประมาณ 3-4 เดือน ดังนั้นในปหนึ่งจะมีเพียง 8-9
ฉบับเทานั้น หากมีการกําหนดออกเชนนี้จะระบุไวที่หนาสารบัญของวารสาร เชน monthly from
Sept. to May อยางนี้แสดงวาปหนึ่งออกเพียง 9 ฉบับ
5. รายสองเดือน (Bi-monthly) กําหนดออกรายสองเดือนครั้ง หรือปละหกฉบับ
6. รายสามเดือน (Quarterly) กําหนดออกสามเดือนครั้ง หรือ ปละสี่ฉบับ
7. รายสี่เดือน (Three times a year) กําหนดออกสี่เดือนครั้ง หรือปละสามฉบับ
8. รายหกเดือน (Semi-annually, Two times a year) กําหนดออกปละสองฉบับ
9. รายป (Annually, Yearly) กําหนดออกปละครั้ง
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คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดหาวารสาร
บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ ผูปฎิบัติงานหองสมุด และผูมีหนาที่จัดซื้อจัดหา นอกจาก
ตองมีความรูความสามารถเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและแหลงจัดหาอยางดีแลว ควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้คือ
1. เปนผูมีความรูในดานการบริหาร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ไดรับการฝกอบรมในงานดานธุรการตามสมควร
3. เปนคนละเอียด รอบคอบ และความจําดี
4. รอบรูเรื่องแหลงทรัพยากรไดอยางกวางขวาง
5. มีความรูในวัตถุประสงคของสถาบันเปนอยางดี
6. มีความสามารถในการติดตอ พบปะและมีมนุษยสัมพันธ และประสานงานไดดี
7. อดทน ซื่อสัตย ไมอคติ
8. มีความเปนระเบียบเรียบรอย และสามารถทํางานไดคลองแคลววองไว
9. มีความรูในเรื่องตลาดหนังสือ
10. ฉลาด มีไหวพริบ และมีวิจารณญาณที่ดี
11. มีความคิดริเริ่ม ทักษะ และเขาใจในงาน
12. มีความรอบคอบ และแมนยํา

บทที่ 4
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisiton Module)
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เปนสวนงานที่พิจารณารายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ดําเนินการจัดหามาใหบริการภายในหองสมุด โดยมีชองทางใหสมาชิกหองสมุดมีสวนรวมในการเสนอ
ชื่อหรือแนะนํารายชื่อ ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใหหองสมุดจัดหา
ระบบ Acquistion Module ประกอบดวยฟงกชันการทํางานหลักดังนี้
1. เชื่อมโยงขอมูลจัดหาจาก Acquistion Module ไปยัง Cataloging Module ไดทันที
2. รูปแบบการปองกันขอมูลบรรณานุกรมอิงมาตรฐาน MARC 21
3. สามารถสรางรายงาน ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ไดจากระบบ
4. มีฟงกชันในการจัดการทรัยพยากรไดแก Request, Claim, Cancel
5. มีรายงานเตือนถึงกําหนดรับตัวเลมทรัพยากร
6. จัดสรรแหลงเงินและรายงานสถานะทางการเงินของแตละหนวยงานได
7. รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ
สําหรับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ไดใชโปรแกรม Acquisiton Module
เฉพาะในสวนของการจัดการขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) เทานั้น ในสวนของ
โปรแกรมยอยอื่น ๆ ไมไดใชในที่จะกลาวถึงในสวนของ การจัดการขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ
เทานั้น
การจัดการขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor)
การจัดการขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) คือ รายละเอียดตางๆ ที่จะตองทํา
การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับสํานักพิมพ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังนี้ ชื่อสํานักพิมพ สถาน
ที่ตั้งของสํานักพิมพ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร อีเมล ชื่อผูที่สามารถติดตอได หรือกองบรรณาธิการ
เพื่อใชงานจัดซื้อจัดหา ทวงวารสาร ซึ่งในระบบหองสมุดอัตโนมัติ มีโปรแกรมงานจัดซื้อ (Acquisition
Module) โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ไดบันทึกขอมูลขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิ มพ
(Vendor) ของทรั พยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ซึ่งตองมีการกําหนดรหัส ของสํานั ก พิม พ บัน ทึกชื่ อ
สํานักพิมพ และที่อยูเพื่อใชใน การนําขอมูลสํานักพิมพไปประมวลผลใชงานกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เชนการจัดซื้อครั้งตอไป การทวงใบเสร็จรับเงิน การทวงตัวเลมวารสารที่ไมไดรับ ซึ่งสามารถบริหาร
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จัดการเกี่ยวกับงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมถึงการรายงานผลการสั่งซื้อตาม
สํานักพิมพได หรือตามสาขาวิชา
ขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) เปนการจัดการขอมูลสําหรับการประมวลผล
ขอมูลเพื่อการใชงานในในโปรแกรมงานควบคุมวารสาร (Serials Control Module) สําหรับการทวง
วารสารแต ล ะฉบั บ (Issues) และสร า งไว เ พื่ อ ใช ใ นโปรแกรมการจั ด ซื้ อ วารสาร (Acquisition
Module) ในการทํารายการสั่งซื้อ (Purchase Orders หรือ PO) สําหรับตัดเงินคาซื้อวารสารใหตรง
ตามสาขาที่สํานักหอสมุดกําหนดไว ขั้นตอนการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสํานักพิมพ (Vendor)
การสรางขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST จะ
เปนการบันทึกรายละเอียดของสํานักพิมพ (Publisher) โดยเขาบันทึกขอมูลในโปรแกรม Acquisition
Module สําหรับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งทําการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสํานักพิมพ
ทั้งวารสารที่สั่งซื้อและวารสารบริจาค ดังนี้ วารสารที่สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก จะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ขอมูลสํานักพิมพหรือขอมูลผูขายแยกตามชื่อวารสาร โดยมีรายละเอียดที่จําเปนตองทําการบันทึ ก
ขอมูลเกี่ยวกับสํานักพิมพ ซึ่งประกอบดวยรายละอียดตาง ๆ ดังนี้ รหัสของผูขาย ชื่อผูขายหรือชื่อ
สํานักพิมพ ในระบบจะใหทําการบันทึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภท (รานหนังสือ สถาบัน
การเงิน บริจาค) ที่อยูของสํานักพิมพ โทรศัพท แฟกซ รหัสลูกคา เลขบัญชี ระยะเวลาสง เปอรเซนตที่
ลด รูปแบบการทวง (จะมีตารางระบบระยะเวลาในการในการทวง) ตามที่โปรแกรมเมอรจัดทําไว ที่
ชองสําหรับกรอกขอมูลเกี่ยวกับเลขภาษี อีเมล ชื่อผูติดตอ เว็บไซต จากแบบฟอรมในเมนูขอมูลผูขาย
นี้จะบังคับใหเจาหนาที่บันทีกขอมูลในสวนที่เปนอักษรสีแดง สวนชองวางที่เปนอักษรสีดําจะทําการ
บันทึกขอมูลหรือไมก็ได เมื่อทําการกรอกขอมูลจากแบบฟอรมในระบบเรียบรอยแลวทําการบันทึก
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เริ่มตน
การเขาเมนูทํางาน
การคนหาขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพสํานักพิมพ
ไมมี
มีขอมูลหรือไม ?
มี

สราง Vendor ใหม

ดูรายละเอียด

ไมถูกตอง
ขอมูลถูกตอง ?

ถูกตอง

แกไข

ฐานขอมูล Vendor

การพิมพและรายงานขอมูล Vendor

จบ

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางขอมูลผูขาย/ขอมูลสํานักพิมพ (Vendor)
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การสรางขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) มีขั้นตอนดังนี้
1. การเขาเมนูทํางาน บนระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST 1) เปดระบบหองสมุดอัตโนมั ติ
2) บันทึก User และ Password เพื่อเขาระบบตามสิทธิ์ที่ผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติของหองสมุด
มอบหมายใหใหถูกตอง เลือก Ok หรือ Enter

ภาพที่ 1 เมนู login เขาใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST
การสรางขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) ทําการเลือกเมนูรานคาเพื่อตรวจสอบ
ขอมูลในระบบวามีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรานคาที่ทางสํานักหอสมุดกําลังติดตออยูหรือไม
2. เลือกระบบจัดซื้อจัดหา
3. เลือกรานคา
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ระบบจัดซื้อจัดหา

รานคา
เลือกระบบจัดซื้อจัดหา

ภาพที่ 2 การเลือกระบบจัดซื้อจัดหา

ภาพที่ 3 ผลลัพธของการเลือกเมนูรานคา
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ผลลั พ ธ ข องการเลื อ กการจั ด การข อ มู ล ผูข ายหรื อ ข อ มู ล สํ า นั ก พิ ม พ (Vendor) ประกอบ
ด ว ย 1) ส ว นของการค น หาข อมู ลผูขาย 2) สว นของการแสดงผลที่ไดจากการคน หา 3) ส ว นของ
รายละเอียดของของขอมูลผูขายที่เลือก
4. การค น หาข อมู ล ร า นค า หรือขอมูล ผูขายเปน การคน หา การพิมพคําคน ในชองวางซึ่ง
สามารถคต น จากหลายช อ งทางคื อ จาก All : Code : Name Thai : Name Eng เพื่ อ ดู ผ ลลั พ ธ
ทั้งหมดทีม่ ีในระบบหองสมุดอัตโนมัติ

รูปแบบที่ตองการสืบคน

พิมพ
คําคน

บันทึก

ภาพที่ 4 การสืบคนขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ
5. รายละเอียดที่ทําการตรวจสอบ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานจะทําการตรวจสอบขอมูลผูขายหรือ
ขอมูลสํานักพิมพ จะตองตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวารสารดังนี้คือ ราคาของวารสาร ที่อยู

26
ปจจุบัน รายละอียดการจัดพิมพฉบับตอป เพื่อกําหนดระยะเวลาสําหรับการทวงวารสารแตละฉบับที่
จัดพิมพ ระยะเวลาระหว างฉบั บที่ไดรับ กับ ฉบับที่คาดวาจะไดรับกําหนดการทวงกี่วัน และมี ก าร
กําหนดวาตองทวงกี่ครั้ง รายละเอียดการสั่งจาย โทรศัพทโทรสารที่ตองการติดตอ ที่เปนปจจุบัน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหทําการแกไขหรือสรางขอมูล
การสรางขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพใหม
กรณีที่สมัครสมาชิกวารสารใหมและกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสํานักพิมพของวารสาร ซึ่ง
สามารถหารายละเอียดตางๆ จากตัวเลมวารสารหรือจากใบสมัครสมาชิกวารสาร จากเว็บไซตของ
วารสาร จากผูเสนอใหจัดซื้อวารสาร จากตัวแทนจําหนวยตางๆ จะมีขั้นตอนการสรางขอมูลผูขายหรือ
ขอมูลสํานักพิมพดังนี้
1. กดปุม เพิ่ม (New)
ระบบจะเปดหนาตางฟอรมรานคาใหมเพื่อใหทําการบันทีกขอมูลเกี่ยวกับรานคาโดยทําการ
บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ในชองที่เปนตัวอักษรสีแดงจะเปนการบังคับใหกรอกขอมูลใหครบ ในชองที่
เปนตัวอักษรสีดําไมบังคับจะทําการบันทึกหรือไมก็ได เมื่อทําการกรอบขอมูลตามแบบฟอรมเรียบรอย
แลวทําการบันทึกในระบบหองสมุดอัตโนมัติระบบจะเก็บขอมูลลงฐานขอมูลผูขายหรือขอมูล
สํานักพิมพ เพื่อสามารถเรียกใชรวมกับเมนูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ทําการบันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ตามแบบฟอรมที่ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ดําเนินการสรางไวเพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดําเนินการบันทึกรายละเอียดของขอมูลรานคา บริษัท
ที่เปนผูจําหนาย หนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนที่ทางสํานักหอสมุดสมัครเปนสมาชิกวารสาร
เพื่อที่จะนําผลการบันทึกดังกลาวไวในเพื่อดําเนินการติดตามทวงถามใบเสร็จและตัวเลมวารสาร
(บังคับใหกรอกขอมูลในชองที่เปนตัวอักษรสีแดง)
3. บันทึก (Save)
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ภาพ 5 แบบฟอรมการสรางขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพ

ภาพที่ 5 แบบฟอรมการสรางขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพ

ภาพที่ 6 ผลลัพธการบันทึกขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพ
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การแกไขขอมูล
1. เลือกรายการขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพที่ตองการแกไข ทําการแกไขขอมูลใหเปน
ปจจุบันโดยตรวจสอบจากเอกสารที่มีอยู
2. เลือกปุม Save
3. เลือก Close
การลบขอมูล
1. เลือกรายการขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพที่ตองการลบ เนื่องจากกรณีที่มีการ
ยกเลิกการการสมัครสมาชิกกับรานคานี้หรือสํานักพิมพนั้น ๆ

1

2

ภาพที่ 7 การเลือกขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพที่ตองการจะลบ
2. กดปุมลบขอมูล
3. ระบบถามย้ําใหตอบ yes
4. เลือก OK
5. ลําดับที่ของขอมูลรานคาหรือขอมูลผูขายจะหายไปหนึ่งลําดับคือลําดับที่ 113 ตาม
ตัวอยางตารางที่ 9
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3

4

ภาพที่ 8 ภาพยืนยันการลบขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพ
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5

ภาพที่ 9 ผลลัพธของการลบขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิพม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ใชระบบจัดซื้อจัดหา (Acquistion) เพียงเมนูยอยในสวน
ของรานคาเพียงอยางเดียว จากเมนูที่มีอยูทั้งหมด เนื่องจากระบบจัดซื้อจัดหาของโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ ALSIT ไมคอยสอดคลองกับการปฏิบัติ ดังนี้จึงเรื่องเมนูยอยเพื่อใหการทํางานประสานกับโป
รกแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรม Acquisiton โปรแกรม Cataloging โปรแกรม Serials สําหรับการ
ทํางานที่เปนโปรแกรมพื้นฐาน ซึ่งในสวนของ โปรแกรม Acquisition จะมีรายละเอียดหลัก ๆ ในสวน
ของขอมูลราคาหรือขอมูลสํานักพิมพ ซึ่งสามารถสืบคนไดดังนี้
1. การคนหาขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) ดําเนินการพิมพคําคน ในชอง
Search By เพื่อตรวจสอบวามีขอมูลสํานักพิมพเดิมอยูในระบบ
1.1 All คือการสืบคนแบบไลเรียงลําดับอักษรโดยเรียงจากภาษาอังกฤษ ตามดวย
ภาษาไทยซึ่งจัดเรียงลําดับทั้งหมดที่มีในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
1.2 Code คือรหัสของสํานักพิมพ สํานักหอสมุดจะกําหนดรหัสของสํานักพิมพตามรหัส
ของเลขชั้นวารสารสําหรับวารสารที่สมัครสมาชิกเนื่องจากจะทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานสะดวกสืบคน
เพื่อเรียกใชงาน
1.3 Name Thai คือชื่อสํานักพิมพ เพื่อความสะดวกในการติดตอกับสํานักพิมพโดย
สามารถนํารายละเอียดมาใชสําหรับทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกและการทวงใบเสร็จ
คาสมัครสมาชิก การทวงวารสาร
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1.4 Name Eng คือชื่อสํานักพิมพที่เปนภาษาอังกฤษ
2. ที่อยู (Address) เปนที่อยูที่ใชบันทึก บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูของสํานักพิมพให
ครบถวน ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้คือ ชื่อที่อยูของผูรับเงิน วิธีการจายเงินคาสมัครสมาชิก เชน
การโอนเงิน การสงธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน เปนตน สถานที่จัดสง
3. Tax ID หมายถึง เลขที่ผูเสียภาษี
4. Phone เบอรโทรศัพท
5. Fax โทรสาร
6. E-mail : ที่อยูในการติดตอจดหมายอิเล็กทรอนิกส
7. Contact Person หมายถึงชื่อผูติดตอ
8. Customer ID หมายถึงเลขที่สมาชิก
9. Account No หมายถึง หมายเลขบัญชี
10 Internet หมายถึง อินเทอรเน็ต ใหใส www ในการติดตอ
11 Send Interval หมายถึง ระยะเวลาการจัดสง
12 Claim Inverval หมายถึง ระยะเวลาในการทวงวารสาร
13 Discount หมายถึง สวนลดในการสั่งซื้อ
14. Language หมายถึง ภาษาของวารสารที่สั่งซื้อ
สําหนักหอสมุด ไดใหโปรแกรมเมอรที่ดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ เปนผูกําหนดระยะหาง
ของการทวงวารสารแตละรายชื่อ จะขึ้นอยูกับวาระการจัดพิมพของวารสาร ซึ่งจะปรากฏดังภาพขาง
ลางนี้ Claim Inverval

ภาพที่ 10 ตารางแสดง Claim Code
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จากภาพที่ 10 จะเห็นไดวาระยะหางของการทวงวารสารจะระบุไว กรณีที่วารสารเปนราย
เดือนใหเลือก code เปน B ซึ่งผลลัพธของระยะหางของการทวงวารสารจะหางกัน 30 วันโดยนับจาก
วันที่ไดรับตัวเลมวารสารชื่อนั้น ๆ เปนตน
จากการสรางขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) ระบบหองสมุดอัตโนมัติสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลกับของโปรแกรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module) งานการ
จั ด ทํ า รายการสื บ ค น คื อ การบั น ที ก รายการบรรณานุก รมของทะเบี ย นวารสารสาร (Cataloging
Module) กับงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง (Serials Contral Module) เขาดวยกันโดยจะมีทั้ง 3
โปรแกรมยอยเปนหลักในการทํางาน

บทที่ 5
การสรางรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร (Bib Record)
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ทําการสรางรายการบรรณานุกรทะเบียนวารสารเพื่อเพิ่มร
วามสะดวกใหแกผูใชบริการ โดยยึดหลักมาตรฐานตามระบบ MARC 21 โดยใหเครื่องอานได คือการ
ลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสารในรูปแบบที่มีโครงสรางที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถอาน
ได ประกอบดวย สวนสําคัญ 3 สวนคือ ปายระเบียนหรือสวนนํา สวนของนามานุกรมเขตขอมูล และ
สวนของขอมูล
การสรางรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารจะประกอบดวยฟงกชันในการทํางานดังนี้
1) รูปแบบการปอนขอมูลบรรณานุกรมอิงมาตรฐาน MARC 21
2) ผูใชงานสามารถกําหนด Worksheet สําหรับการปอนขอมูลไดเอง
3) สามารถสรางขอมูลบรรณานุกรมชุดใหมจากขอมูลเดิม (Clone) ได
4) นําเขาขอมูลบรรณานุกรม (รูปแบบ MARC SIO 2709) เขาในระบบได
5) มีระบบการตรวจสอบและเตือนสําหรับการปอนขอมูลบรรณานุกรมซ้ํา
6) มีระบบล็อกขอมูลปองกันการเขาแกไขขอมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน
7) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเชน ISBN, ISSN,14 Digit Barcode เปนตน
8) ไมจํากัดปริมาณขอมูลบรรณานุกรมและขอมูลตัวเลม
9) นําขอมุลในกลุม 1XX, 4XX, 6XX, 7XX เพื่อจัดทํา Authority Control
10) ระบบมีฟงกชั่นการผนวกขอมูลบรรณานุกรม (Merge Bibliographic)
11) รูปแบบการปอนขอมูล Authority อิงมาตรฐาน MARC 21 เพื่อทํารายการโยง
(See Ret., See Also)
การสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร Bib Record
การสรางระเบี ยนรายการบรรณานุ กรมทะเบี ยนวารสาร ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกั บ ชื่ อ
วารสาร เลขประจําวารสารสากลประจําวารสาร (ISSN) พิมพลักษณ หัวเรื่อง รหัสชั้นวารสาร เปนตน
จะตองสรางระเบียนบรรณานุกรมใน Cataloging Module กอนที่จะสราง Copy Record
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เริ่ มต้น
เข้าเมนูการทํางาน

การสื บค้นตามชื่อวารสาร
ไม่มี
มีขอ้ มูลหรื อไม่
มี
การลบ Bib

การตรวจรายละเอียดข้อมูล Bib
ถูก

ถูกตองหรือไม

สร้าง Bib ใหม่
ไม่ถูก
แก้ไข

ฐานขอมูล
จบ

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร (Bib Record)
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ มีการลงรายการระเบียนบรรณานุกรมวารสาร ตามระบบ
MARC 21 โดยทําการศึกษาและใชรูปแบบที่จําเปนและเหมาะสมกับสํานักไดทําการเลือก เขตขอมูลที่
มีความจําเปนในการใชเพื่อใหผูใชบริการเกิดความสะดวกในการสืบคนสารสนเทศประเภทวารสาร
ตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 การระบุ Tag และความหมาย
Tag
Tag 000
Tag 006
Tag 008

Indicators
ความหมาย
-เปนตัวควบคุมทะเบียนวารสาร (Leader Tag)
-ระบุวาเปนทะเบียนวารสาร (Form of material)
-รหัสขอมูลความยาวคงที่มีทั้งสิ้น 40 ตําแหนง เขตขอมูลนี้ไมมีการ
กําหนดใหใชตัวบงชี้ (Indicators) และรหัสเขตขอมูลยอย (Subfield
Code)
Date
วันที่สรางระเบียนวารสาร ใหใส ป เดือน วัน
= yymmdd
Dates Begin Date of Publication ปที่เริ่มพิมพ ถาไมทราบ
ไมตองใส
Dates Ending Date of Publication ปสิ้นสุดการพิมพ ถา
วารสารยังไมหยุดพิมพใหใส uuu
Ctry
= Country ใหใสเปนรหัสยอ ถาเปนสิ่งพิมพของ
ประเทศไทยใส th (มีCodes ใหเลือก)
Freq
= Frequency วาระการออกของวารสาร เชน
m หมายถึง Monthly (มี Codes ใหเลือก)
Regl
= Regularity เปนวารสารที่มีวาระการออกที่แนนอน
ใส r ถาไมแนนอนใหใส I (Irregularity)
ISSN
เลข ISSN เปนของประเทศอะไร ถาเปนประเทศ
อื่น ๆ ที่ไมมีในรายการใหใส z ถาไมรูใหใส u (มี
Codes ใหเลือก)
SrTP
=Type of Serial ประเภทของสิ่งพิมพ ถาเปน
Periodical ใหใส p ถาเปน Magazine ใหใส m (มี
Codes ใหเลือก)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
Tag

Indicators

Tag 008

Tag 022

--

Tag 090

--

Tag 245

00

Tag 246

00

Tag247

00

ความหมาย
Alph
= Alphabetical/Script ตัวอักษร ใสเปนรหัส ถาเปน
อักษรภาษาไทยใหใส I ถาเปนอักษรภาษาอังกฤษ ใหใส
a เปนตน (มี Codes ใหเลือก)
S/L
Successive Entry ใส 0/Latest Entry ใหใส L ถา
วารสารยังพิมพอยางตอเนื่อง ใหใส 0 ถาหยุดพิมพใหใส
L (มี Codes ใหเลือก)
Srce
Catalogue Source การวิเคราะหเนื้อหาของวารสารนี้
ใหตามมาตรฐานของอะไร เชน ถาเปน Library of
Congress ใหวางไว ถาใชมาตรฐานอื่น ๆ ใหใส Other
Source = d (มี Codes ใหเลือก)
เลขประจําวารสาร (ISSN) Subfield a = #a ใส เลข ISSN ของ
วารสาร
รหัสชั้นวารสารที่มหาวิทยาลัยแมโจกําหนด ที่กําหนดไว ก-ฮ และ A-Z
เรียงลําดับ เชน Subfield a = # aใส ก 1 (กสิกร)
ชื่อเรื่อง (ชื่อวารสาร)
Subfield a= #a ใส กสิกร :
Subfield h = #h [Journal] เปนการกําหนดหนาสืบคนเพื่อแสดงวา
เปนทะเบียนวารสาร (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ กําหนดใหใช
เฉพาะงานทะเบียนวารสาร)
ชื่อเรื่องเทียบเคียงกับภาษาอื่น เปนชื่อที่ปรากฏบนปกวารสารชื่อเรื่อง
บนปกนี้ใชเมื่อแตกตางจากชื่อเรื่องจริงจากแหลงสําคัญของขอมูลเชน
หนาแรกของชื่อบทความ (ใช Subfield เหมือนกับ Tag 245)
ชื่อเรื่อง (ชื่อวารสาร) หรือชื่อเดิมของวารสารSubfield a=#a ใส
หนังสือพิมพกสิกร
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ตารางที่ 1 (ตอ)
Tag
Tag 260

Tag 310
Tag 500
Tag 650

Tag 856
Tag 999

Indicators
ความหมาย
-เขตขอมูล การพิมพ การจําหนาย
Subfield a= #aสถานที่พิมพ :
Subfield b = # สํานักพิมพ,
Subfield c = #c ปที่พิมพ
ตัวอยาง #aกรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, #c 2470.
-เขตขอมูลลักษณะรูปรางของวารสาร เชน วาระการจัดพิมพของ
วารสาร Subfield a เชน #a รายสองเดือน.
-หมายเหตุทั่วไป (โนต)
-4
เขตขอมูล รายการเพิ่มหัวเรื่อง หัวเรื่องทั่วไป ประจําวารสาร
Subfield a #a เกษตรกรรม,
Subfield x #x วารสาร.
00
เปนการ Link ไปยังรายการวารสารอิเล็กทรอนิกส
00
ผูรับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนวารสาร
Subfield ^a-C ใสชื่อผูวิเคราะหขอมูล
Subfield ^a-K ใสชื่อผูบันทึกขอมูล

จากรายละเอียดเกี่ยวกับ Marc ดานบนจะปรากฏภาพดังนี้เพื่อเลือกรายละเอียดใหตรงกับ
ทรั พ ยากรที่ ต อ งการสร า งบรรณานุ ก รมโดยสามารถเลื อ กกดปุ ม Code เพื่ อ ดู ร ายละเอี ย ดและ
คําอธิบายเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรนั้น ๆ ได
เขตขอมูล 008 สวนขอมูลความยาวคงที่ (Fixed Length Date Elements) (NR)
ใชบันทึกขอมูลในรูปรหัสที่บงบอกลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ มีความยาว 40 ตําแหนง (0039) เปนการบันทึกรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอมูลบรรณานุกรม มีประโยชนในการนําไป
ประมวลผล เชน ภาษา ปที่สรางระเบียนเปนตน กําหนดใหลงรายการทุกตําแหนงดวยรหัสตัวเลข
และตัวอักษร หากรหัสที่เปนตัวอักษรใหใชตัวพิมพเล็ก
ตําแหนงที่ 00-17 และ 35-39 กําหนดใหใชรวมกับทรัพยากรทุกประเภท (All materials)
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ตารางที่ 2 การกําหนดตําแหนงและความหมายของเขตขอมูล 008
ตําแหนงที่
ความหมาย
00-05
วันที่สรางระเบียนครั้งแรก
Date Entered on File
06
ประเภทของปที่พิมพ/สถานะ
Type of Date/Publication
ของสิ่งพิมพ
Status
07-10
ปที่เริ่มพิมพ
Date 1/ Beginning Date of
Publication
11.-14
ปที่สิ้นสุดการพิมพ
Date 2/ Beginning Date of
Publication
15-17
สถานที่พิมพ /สถานที่ผลิต
Place of Publication,
Production, or Execution
18
ความถี่ในการจัดทํา/กําหนดออก Frequency
19
ความสม่ําเสมอของกําหนดออก Regularity
20
ยังไมกําหนดใช
Undefined
21
ประเภทของทรัพยากรตอเนื่อง Type of Continuing Resource
22
รูปแบบของวัสดุดั้งเดิม
Form of Original Item
23
รูปแบบของวัสดุ
Form of Item
24
ลักษณะของเนื้อหาโดยรวม
Nature of Entire Work
25-27
ลักษณะเนื้อหา
Nature of Content
28
สิ่งพิมพรัฐบาล
Government Publication
29
สิ่งพิมพจากการประชุม
Conference Publication
30-32
ยังไมไดกําหนด
Undefined
33
ตัวอักษรตั้งเดิมของชื่อเรื่อง
Original Alphabet of Script of
Title
34
การลงรายการหลัก
Enter Convention
35-37
ภาษา
Language
38
ระเบียนที่แกไข
Modified Record
39
แหลงที่มาของขอมูลทาง
Cataloging Source
บรรณานุกรม

หมายเหตุ
- ตําแหนงที่
00-17 และ
35-39 ใช
สําหรับ
สิ่งพิมพทุก
ประเภท
-ตําแหนงที่
18-34
สําหรับ
ทรัพยากร
ตอเนื่อง
(continuing
Resources)
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การสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร (Bib Record) มีขั้นตอนดังนี้
1. การเขาเมนูทํางาน บนระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เลือก Cataloging Module 1)
เปดระบบหองสมุดอัตโนมัติ 2) บันทึก User และ Password เพื่อเขาระบบตามสิทธิ์ที่ผูดูแลระบบ
หองสมุดอัตโนมัติมอบหมายให เลือก OK หรือกดปุม Enter
2. การคนหาชื่อวารสารสืบคนไดจาก ชื่อเรื่อง (คําขึ้นตน) คนจากชื่อวารสาร (คําขึ้นตน) คน
จากเลขเรียก Local คนจากเลข Bib คนจากเลข ISSN เปนตน

ภาพที่ 11 เมนู login เขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อสรางระเบียนรายการบรรณานุกรม
ทะเบีรนวารสาร
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1.พิมพคําคน “การเงิน

ธนาคาร”

2. ผลลัพธจากการคน
“การเงินธนาคาร” ทํา
การเลือกแลวดับบิลคลิก

3. ตรวจสอบความถูกตอง

ของรายการบรรณานุกรม
ทะเบียนวารสาร
“การเงินธนาคาร”

ภาพที่ 12 ผลลัพธการสืบคนรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
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3. ตรวจสอบความถูกตองการรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
กรณีที่ไมพบรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารในระบบหองสมุดอัตโนมัติใหดําเนินการ
สรางรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารใหม
การจัดการขอมูลตนแบบ (WorkSheet)
การบันทึกรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารหรือการสรางขอมูลตนแบบ (WorkSheet)
ซึ่งประกอบ Tag, Indicator และ Subfield ที่กําหนดไวสําหรับเปนขอมูลเริ่มตนเพื่อเตรียมพรอมใน
การสรางรายการบรรณานุกรม หรือการสรางรายการ Authority
1
2

3

ภาพที่ 13 แสดงหนาจอ WorkSheet Template
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รูปแบบการแสดงผลหนาจอของ “WorkSheet Template” มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การแสดงประเภทของขอมูล MARC
2. แสดงตนแบบบรรณานุกรมทั้งหมดที่มีอยูในระบบ (All WorkSheet List)
3. แสดงตนแบบของบรรณานุกรมที่ใชบอย (Favorite WorkSheet List)
4. แสดงรายละเอียดของ WorkSheet
การสรางขอมูลตนแบบ (Add WorkSheet)
การสรางขอมูลตนแบบ ในที่เลือกการสรางขอมูลของรายการบรรณานุกรม มีข้นั ตอนดังนี้
1. เลือกประเภทของ WorkSheet ที่ตองการสรางจากชอง Record Type
2. เลือก New
1

2

ภาพที่ 14 แสดงผลลัพธการเลือก WorkSheet ของทะเบียนวารสาร
3. แสดงสวนของเขตขอมูล Tag ปรากฏใหกรอกขอมูลโดยกดปุม TAB บนคียบอรด เมื่อ
ตองการเพิ่ม Tag อื่น ๆ
4. กดปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูล
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5. ระบบจะปรากฏขอความใหยืนยันการบันทึกขอมูล กดปุม Yes ดังภาพตอไปนี้

3
4-5

ภาพที่ 15 แสดงหนาจอ WorkSheet ของทะเบียนวารสาร
6. ตั้งชื่อ WorkSheet และกดปุม Ok เพื่อยืนยันการสราง WorkSheet ใหมที่ปรับปรุงใหม
หรือสรางขึ้นมาใหม
7. ทําการบันทึกขอมูลที่แกไขหรือปรับปรุงใหมจะปรากฎหนาจอ

44

7

ภาพที่ 16 แสดงหนาจอการบันทึก WorkSheet ใหม
การปรับปรุงขอมูลตนฉบับของตนเอง (Update WorkSheet)
การแกไขหรือการลบขอมูลตนฉบับสามารถทําไดที่ละ WorkSheet จะไมสามารถดําเนินการ
ใด ๆ หาก WorkSheet นั้ น ไม ใช ของตนเอง โดยชื่อเจาของ WorkSheet ที่ส รางในสว นของ All
WorkSheet List แสดงในชอง Owner ในที่นี้ขอแสดงวิธีการแกไขขอมูล WorkSheet
การแกไขขอมูลตนฉบับของตนเอง มีขั้นตอนดังนี้
1.เลือกประเภทของ WorkSheet ที่ตองการปรับปรุงจากชองทาง Record Type
2. เลือกชื่อ WorkSheet ที่ตองการแก ไข หรือลบขอมูล สําหรับในตัวอยางเปน การเลื อ ก
WorkSheet ในส ว นของทะเบี ย นวารสาร Ser ซึ่ ง ผู ส ร า ง WorkSheet คื อ Jinapa ซึ่ ง ผู ที่ ส ร า ง
สามารถลบหรือแกไขขอมูลในสวนของ WorkSheet ได
3. การเลือก WorkSheet ที่ตองการจะแกไขปรับปรุงแลวใหกด Add to Favorite ผลลัพธ
จะปรากฏดังภาพที่ 13
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1
2

3

ภาพที่ 17 ผลลัพธการเลือก WorkSheet ที่ตองการแกไข
4. หลังจากแกไขขอมูลใหทําการบันทึกขอมูลโดยกดปุม Save หรือกรณีที่ตองการลบใหเลือก
Delete ในกรณีที่ตองการลบ WorkSheet ระบบจะปรากฏขอความใหยืนยันการบันทึกหรือการลบ กด
ปุม Yes
5. ระบบจะปรากฏขอความใหยืนยันการบันทึก หรือการ ลบขอมูลใหกดปุม Yes

46

4

5

ภาพที่ 18 แสดงผลลัพธของการบันทึกรายการที่แกไข

47
การปรับปรุงขอมูลตนฉบับของผูอื่น (Update Other WorkSheet)
การปรับปรุงขอมูลตนฉบับของผูอื่น จะดําเนินการเหมือนกับการนําขอมูลตนฉบับของคนเอง
มาปรับปรุงตางกันตรงที่ใหเลือก ๆ ขอมูลตนฉบับของผูอื่นแลวใหทําการบันทึกเปนเพื่อทําการเปลี่ยน
ชื่อขอมูลตนฉบับใหเปนของตัวเราเองกอน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกประเภทของ WorkSheet จากชอง Record Type
2. เลือกชื่อ WorkSheet ที่ตองการนํามาใชงาน
3. เลือกปุม Save As เพื่อบันทึก WorkSheet เปนของตัวเอง
4. ระบบจะปรากฏขอความใหยืนยันการบันทึก กดปุม Yes
5. ตั้งชื่อ WorkSheet และกดปุม Ok

1

2

4

3

5

ภาพที่ 19 ผลลัพทธการแกไขขอมูลตนแบบ (WorkSheet) ของผูอื่นเปนของตนเอง

48
การเลือกใชขอมูลตนแบบ (Apply WorkSheet)
1. การเลือกขอมูลตนแบบสําหรับการใชงานใหเลือก WorkSheet ที่เปนตนแบบที่ใชงาน
บอย
2. เลือกเครื่องหมาย / ตรง All WorkSheet List ใหตรงกับสิ่งที่ตองการนําไปใชเปนตนแบบ
โดยกดปุม Add of Favorite
3. WorkSheet ที่เลือกจะปรากฏในสวนของ Favorite WorkSheet List ผูใชสามารถเลือก
Worksheet ที่ตองการนําไปเปนตนแบบในการสรางขอมูลบรรณานุกรม และจะปรากฏ WorkSheet
ที่เลือก
4. กดปุม Set as Default ทุกครั้งที่สรางบรรณานุกรมขอมูล WorkSheet ตนแบบที่เลือก
หรือกดปุม Select เมื่อเลือกใช Worksheet ที่เลือกในขณะนั้น
5. กดปุ ม Select โปรแกรมจะเป ด หน า จะเพื่ อ สร า งข อ มู ล บรรณานุ ก รมอั ต โนมั ติ โ ดยมี
รายละเอียดของขอมูล WorkSheet ที่เลือกเพื่อการบันทึกขอมูล

ภาพที่ 20 ผลลัพธการเลือก WorkSheet ที่ตองการบันทีกบรรณานุกรม
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การสรางรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
การสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
วารสาร เลขประจําวารสารสากล (ISSN) พิมพลักษณ หัวเรื่อง รหัสชั้นวารสาร ฯลฯ จะตองสราง
ระเบียนบรรณานุกรมใน โปรแกรม Cataloging Modute กอนที่สรางขอมูลฉบับของวารสาร (Copy
Record) ซึ่งมีขั้นตอนการเขาใชงานโปรแกรม Cataloging Modute ดังนี้
1. การเขาเมนูทํางาน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST เปดระบบหองสมุดอัตโนมัติ
2. บันทึก User และ Password
3. เลือกเมนู Cataloging
4. เลือก Bibliographic Record

ภาพที่ 21 การเขาเมนูการทํางาน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
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1

2

3

ภาพที่ 22 ผลลัพธของการเลือก Biblographic Record (การสรางรายการบรรณานุกรม)
จากการเลือกการสรางรายการบรรณานุกรมนี้จะเห็นไดวาระบบจะทําการดึงเขตขอมูลที่ได
สรางไวใน Worksheet ที่เราสรางไวลวงหนาจะเปนวา Tag ตาง ๆ ที่ระบุไวลวงหนา ตามภาพที่ 22
การสรางรายการบรรณานุกรมใหมจากตนแบบ (WorkSheet)
1. เลือกประเภทวัสดุของทรัพยากรจากตัวเลือก Material Type
2. กรอกขอมูลบรรณานุกรมในแตละ Tag โดยสามารถเพิ่ม Tag ไดโดยการกด TAB หรือ
ENTER บนคียบอรด
3. กดปุม Save
4. ปรากฏหนาจอใหยืนยันการบันทึก กดปุม Yes
5. บันทึกขอมูลเรียบรอย
6. แสดงหมายเลขบรรณานุกรม
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ภาพที่ 23 แสดงหนาจอการสรางการการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร

หมายเหตุ การตรวจสอบขอมูลที่ซ้ํากับบรรณานุกรมอื่น ระบบจะตรวจสอบจาก CallNo Title
Author ISSN ISBN หากตรวจสอบวามีขอมูลซ้ํา ระบบจะแจงใหทราบวามีขอมูลอะไรที่ซ้ํา
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การสรางรายการบรรณานุกรมจากขอมูลบรรณานุกรมอื่น (Clone Bibliographic Record)
เปนการ Clone ขอมูลจากรายการบรรณานุกรมตนฉบับเพื่อใหแกไขขอมูลตามที่ตองการ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คนหารายการบรรณานุกรมที่ตองการแลวดับเบิลคลิกเพื่อใหขอมูลปรากฏในหนาจอของ
MARC
2. เขาเมนู Action Clone Record หรือกดปุม

เลขบรรณานุกรมเดิม

Clone

ภาพที่ 24 แสดงหนาจอ MARC ของการ Clone Record
3. ระบบจะถาม Clone ขอมูลจากบรรณานุกรมตนฉบับเพื่อใหแกไขขอมูลตามที่ตองการ
4. กดปุม Save
5. จะปรากฎหนาจอใหยืนยันการบันทึกขอมูล กดปุม Yes
6. ระบบแสดงขอความแจงวาบันทึกเรียบรอย กดปุม Ok
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7. หมายเลขบรรณานุกรมใหมที่ไดจากการ Clone

เลขบรรณานุ
กรมใหม่
เลขบรรณานุ
กรมใหม

ภาพที่ 25 แสดงหนาจอการบันทึกรายการ Clone บรรณานุกรม
การ Copy MARC
เปนการ Copy MARC ของรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
1. คนหาขอมูลบรรณานุกรมของทะเบียนวารสารแลวดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูขอมูล
2. เขาเมนู Action  Copy MARC
3. เปดโปรกแกรม Alist ที่ตองการนําขอมูลบรรณานุกรมไปวางใหเปดที่เปด Notepad
4. คลิกขวา  Paste จะปรากฏขอมูลที่ Copy มา
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ภาพที่ 26 แสดงการ Copy MARC

ภาพที่ 27 แสดงขอมูลบรรณานุกรมที่ Copy
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การปรับปรุงรายการบรรณานุกรม (Update Bibliographic)
วิ ธี การปรั ป ปรุ งรารยการบรรณานุกรม สามารถแกไข หรือ ลบ หมายเลขบรรณานุกรม
ได ดังตอไปนี้
1. คนหาขอมูลบรรณานุกรมที่ตองการแกไข หรือลบ แลวดับเบิ้ลคลิกเพื่อใหปรากฎขอมูลใน
หนา MARC
2. เลือก เมนู Delete Record หรือกดปุม – โดยจะสามารถลบไดก็ตอเมื่อบรรณานุกรม
ดังกลาวไมมี Item มีรายการสั่งซื้อ
3. ปรากฏขอความใหยืนยันการลบขอมูล กดปุม Yes
4. ปรากฏขอความแจงวา ลบบรรณานุกรมแลว
5. กรณีที่บรรณานุกรมดังกลาวยังมี Item อยูระบบจะแสดงขอความแจงวาไมสามารถลบได
6. กรณีที่บรรณานุกรมดังกลาวยังมี Order อยู ระบบจะแสดงขอความแจงวาไมสามารถ
ลบได

ภาพที่ 28 แสดงหนาจอการลบรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
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ภาพที่ 29 แสดงผลลัพธการลบรายการบรรณานุกรม
หมายเหตุ ในกรณีที่ตองการกูคืนบรรณานุกรมที่ลบไปแลว สามารถดําเนินการไดโดยการ
คนหาบรรณานุกรมดังกลาว แลวดับเบี้ลคลิกเพื่อดูขอมูลในหนา MARC จากนั้นใหเลือก Undelete
Record

บทที่ 6
สรุปปญหาและขอเสนอแนะ
การนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Alist มาใชงานคือการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ร ะ บ บ ง า น ใ น ห อ ง ส มุ ด คื อ เ ป น โ ป ร แ ก ร ม ที่ ค น ไ ท ย พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย ศู น ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ นําประบบหองสมุดอัตโนมัติ Alist ใชตั้งแตเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน
1. ปญหาเกี่ยวกับการระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisiton Module)
การสรางขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ (Vendor) เปนการบันทึกขอมูลของสํานักพิมพ
สําหรับการประมวลผลขอมูลในสวนของโปรแกรมควบคุมงานวารสาร (Serials Control) และการ
ลงทะเบียนวารสาร (Serials Checkin) และการทํารายการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ (PO) ซึ่งนํารายละเอียด
ตาง ๆ มาใชสําหรับอางอิงในหนังสือทวงตัวเลมวารสาร
1.1 ปญหาที่พบ คือ สํานักหอสมุดไมมีนโยบายในการใชโปรแกรม Acquistion Module ทั้ง
ระบบ
แนวทางแกไข คือในสวนของงานทะเบียนวารสารขออนุญาตใชสําหรับสวนที่เกี่ยวของ
กับขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ
ข อสั งเกต ข อมู ล ผู ขายหรือขอมูล สํานักพิมพมี ความจําเปน ต องานทะเบีย นวารสาร
เนื่องจากขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ ตองใชสําหรับการปริ้นทวงวารสารซึ่งขอมูลในสวนของที่
อยู เบอรโทรศัพท/โทรสาร หรือขอมูลอีเมล ซึ่งขอมูลตาง ๆ ในสวนนี้ระบบจะทําการ Link ขอมูล
Vendor ใชรวมกันกับขอมูลทะเบียนวารสาร
1.2 ป ญ หาที่ พบ คื อ พื้ น ที่สําหรับ การบัน ทึกขอมูล ที่แสดงถึงรายละเอีย ดของผูขายหรือ
สํานักพิมพ มีชองสําหรับบันทึกขอมูลเพียงชองเดียวไมแยกชองสําหรับบันทึกขอมูล เชน แถวที่ 1
ระบุชื่อ-นามสกุล แถวที่ 2-4 ใหระบุที่อยู แถวที่ 5 ระบุรหัสไปรษณีย แถวที่ 6 ระบุหมายเลข
โทรสาร เปนตน
แนวทางแกไข ปรึกษาโปรแกรมเมอร เพื่อใหประสานกับผูดูแลระบบ คือศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมชองสําหรับใสรายละเอียดที่เกี่ยวของกับขอมูล
ผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพ
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ขอสังเกต ที่อยูที่ใชในการพิมพไมสามารถแยกบรรทัดไดเชน ชื่อ นามสกุลพรอมชื่ออยู
บรรทัดเดียวกันหมดไมสามารถแยกที่อยูได ตามตัวอยางดังภาพที่ 30

บรรทัดที่แสดงที่อยู่

ภาพที่ 30 แสดงหนาจอขอมูลรานคาที่แสดงบรรทัดเดียว
1.3 ระบบสามารถให เ พิ่ มที่อยู ข องข อ มูล ผูขายหรื อข อมูล ร านคา ไดจ ากภาพที่ 30 ที่อยู
บรรทัดที่ 2 คือที่อยูเดิมของขอมูลผูขายหรือขอมูลรานคา
ปญหาที่พบ คือ กรณีที่ขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพเปลี่ยนแปลงที่อยูมีที่อยู 2 ที่
จากหนาภาพที่ 30 ที่อยูบรรทัดสีแดงคือสิ่งที่บังคับใหบันทึก และที่อยูที่ 2 นั้นเปนที่อยูเดิม ปญหาที่
พบก็ คื อ จากทั้ ง 2 ที่ อ ยู แ ต ร ายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากที่ อ ยู คื อ โทรศั พ ท / โทรสาร เป น
รายละเอียดที่ใหกรอกอยูหนาเดียวกันเลยทําใหไมทราบวารายละเอียดอื่น ๆ เปนของที่อยูอันเดิมหรือ
ปจจุบัน
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ภาพที่ 31 ภาพผลลัพธกรณีที่วารสารมีที่อยู 2 ที่อยู
แนวทางแก ไข ตองปรึกษาโปรแกรมเมอรของหนวยงานเพื่อใหป ระสานงานกั บศู น ย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการแกไขระบบหองสมุดอัตโนมัติในสวนของการ
จัดซื้อจัดหา และในสวนของขอมูลรานคาตอไป
ขอสังเกต จากการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในสวนของการจัดซื้อจัดหาการพิมพทวง
วารสารจะทําการดึงขอมูลในสวนของที่อยูในชองที่ตัวหนังสือสีแดงที่ระบบบังคับใหกรอกขอมูลสวน
ชองที่เขียนวาที่อยู 2 นั้นไมสามารถนํามาใชประโยชนอะไรได
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ภาพที่ 32 ผลลัพธของการเลือกรายการสายเพื่อพิมพทวง

ภาพที่ 33 ผลลัพธของการพิมพทวงวารสาร
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1.4 ปญหาการสืบคนหาขอมูลสํานักพิมพหรือขอมูลรานคา
ขอดี คือ การสืบคนขอมูลสํานักพิมพหรือขอมูลรานคาของระบบหองสมุดอัตโนมัติ Alist
สามารถสืบคนไดจากหลายชองทางคือ การคนทั้งหมดที่มีการบันทึกที่มีการบันทึกในระบบ (All) การ
คนจากรหัส (Code) การคนจากชื่อภาษาไทย (Name Thai) การคนจากชื่อภาษาอังกฤษ (Name
Eng)
ปญหาที่พบ คือ การสืบคนจากทางเลือกหรัส (Code) สามารถสืบคนไดแตจําเปนอยาง
ยิ่ งที่ จ ะต องจํ า รหั ส หรื อ Code ได อยางแมน ยําถึงจะคน หาพบ และจากการปฎิบัติงานพบวารหัส
(Code) ไมสามารถแกไขได
แนวทางแกไข คือเลือกไปใชทางเลือกอื่น ๆ ที่สามารถสืบคนไดแทนการคนจากรหั ส
(code)
ขอสังเกตุ
- สืบคนทั้งหมดโดยการไลเรียง All ระบบจะไมมีการเรียงลําดับอักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษ เป น การสื บค น ไดแต ยุงยากมากกวาเนื่องจากมีจํานวนขอมูลสํานักพิมพห รือขอมูล
รานคามากตามที่สํานักหอสมุดจัดซื้อ ระบบทําการบันทึกขอมูลตามลํากับกอนหลังของวันที่ทําการ
บันทึก
- สืบคนตามชื่อภาษาไทย (Name Thai) และการสืบตามชื่อภาษาอังกฤษ (Name Eng)
เปนทางเลือกที่สามารถสืบคนไดโดยใสชื่อไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศและสามารถหาได
สะดวกกวาทางเลือกอื่น ๆ
ปญหาที่พบ คือการลบขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพสามารถลบไดสะดวกและรวดเร็ว
โดยไมมีการตรวจสอบหรือมีการบูรณาการณ การใชระบบที่ใชรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ
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ภาพที่ 34 การลบขอมูลรานคาหรือขอมูลสํานักพิมพ
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ขอสังเกตุ จากตัวอยางการเลือกที่จะลบขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพของระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Alist สามารถลบไดงายมากคือผูปฏิบัติงานหรือผูที่โปรแกรมเมอรใหสิทธิ์ในการเขาใชระบบ
จัดซื้อจัดหาก็สามารถลบขอมูลไดสําเร็จคือการลบ จากตัวอยางจะเห็นไดวาลําดับที่ 113 ถูกลบ
ซึ่งจากขอเท็จจริงหรือความนาจะเปนในการใชระบบในเมื่อขอมูลรานคาจากตัวอยางที่ลบไป
นั้นจะเปนขอมูลชื่อเมืองโบราณ ทั้งๆ ความเปนจริงขอมูลผูขายหรือขอมูลสํานักพิมพรายการนี้มีการ
ดึงที่อยูไปใชงานแลวในสวนของทะเบียนวารสารหรือมีการบอกรับวารสารฉบับเกาของปกอน ๆ เลย
ไมสามารถทราบประวัติการบอกรับวารสารชื่อนั้นๆ วาไดรับจากรานคาหรือหรือสํานักพิมพไหนในแต
ละป
ซึ่งผูปฏิบัติงานทําการตรวจสอบวาขอมูลที่ลบก็ไมสามารถคนคืนได สืบคนตามรหัส (Code)
113 จะปรากฏขอมูลวางและในสวนของรหัสรานคาก็ไมสามารถแกไขไดจะเปนชองวางไมสามารถใส
รหัสใหมไดเชนกันแตในสวนอื่น ๆ สามารถใสรายละเอียดใหมได
การสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร Bib Record
การสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมวารสาร ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวารสาร เลข
ประจํ า วารสารสากล (ISSN) พิ มพลักษณ หัว เรื่อง รหัส ชั้น วารสาร เปน ตน จะตองสรางระเบียน
บรรณานุกรมใน Cataloging Module กอนที่จะสราง Copy Record
ปญหาที่พบ คือ ผูปฏิบัติงานไมมีความรูเรื่อง USMARC 21 เทาที่ควร เนื่องจากขาดคูมือ
และเอกสารวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การสร า งรายการบรรณานุ ก รมตามมาตรฐาน USMARC 21 และ
หลักเกณฑการลงรายการตามแบบ AACR II ที่ไมเพียงพอและขาดการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว และเอกสารดังกลาวเปนเอกสารภาษาตางประเทศ
แนวทางแกไข
1.ควรสงบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู
2. ใหสํานักหอสมุดจัดอบรมเรื่องการบันทึกรายการบรรณานุกรม เพื่อความเขาใจตรงกัน
ระหวางการบันทึกรายการบรรณานุกรมของทะเบียนวารสาร รายการบรรณานุกรมดัชนีวารสารและ
ในสวนของรายการบรรณานุกรมหนังสือถึงความแตกตางของแตละเขตขอมูลใหชัดเจน
ในสวนของการสรางระเบียนรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
นั้นไมพบปญหา
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